PRIJEDLOG
Na temelju članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,
86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i
5/18) Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ___. sjednici održanoj
_________2018. godine, donijela je
PRAVILNIK
o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji sufinanciranja smještaja i prehrane
u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačkomoslavačke županije (u daljnjem tekstu: Županija).
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici javnih srednjih škola, državljani
Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Županije.
Učenici koji su korisnici stipendije Županije ne mogu ostvariti pravo na
sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima, osim učenika koji stipendiju
ostvaruju temeljem posebne Odluke župana o stipendiranju učenika u deficitarnim
obrazovnim programima.
Učenici kojima se troškovi smještaja i prehrane u učeničkim domovima
sufinanciraju iz proračuna gradova i općina (ili drugih izvora) ne ostvaruju pravo na
sufinanciranje prema ovom Pravilniku.
Članak 3.
Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Županijskom proračunu.
Članak 4.
Sufinanciranje se odnosi na razdoblje od 1. listopada do 30. lipnja u tekućoj
školskoj godini.
Članak 5.
Postupak utvrđivanja prava na sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim
domovima provodi se putem javnog natječaja.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi župan na prijedlog Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu i šport Županije (u daljnjem tekstu:Upravni odjel).
Natječaj se objavljuje na službenim internetskim stranicama Županije.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 12 dana od dana objave natječaja.

Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Prijavni obrazac,
2. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu u tekućoj školskoj godini,
3. Uvjerenje ili Potvrda o upisu učenika u učenički dom u tekućoj školskoj godini,
4. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
5. Potvrda o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za
posljednja 3 mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija i stalna
socijalna pomoć-ukupno za 3 mjeseca),
6. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja u tekućoj godini,
7. Potvrda Zavoda za zapošljavanje za punoljetne nezaposlene članove
domaćinstva,
8. Potvrda za brata ili sestru o pohađanju srednje škole ili fakulteta,
9. Preslik osobne iskaznice učenika,
10. Uvjerenje o prebivalištu učenika,
11. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda.
Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.
Članak 6.
Upravni odjel prikuplja prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i
utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva za sufinanciranje koju dostavlja Povjerenstvu za
sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu
Povjerenstvo).
Odluku o pravu na sufinanciranje donosi Povjerenstvo.
Članak 7.
Pravo na sufinanciranje ne ostvaruje učenik koji :
-ponavlja razred
-pohađa privatnu školu s pravom javnosti
-pohađa školu za zanimanja koja postoje na Županiji, osim u slučajevima
kada je to opravdano zbog neorganiziranog javnog prijevoza i nemogućnosti putovanja.
Članak 8.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane ostvaruje se na temelju
materijalnog statusa u obitelji, a koji se utvrđuje temeljem prihoda svih zaposlenih
članova u obitelji i broja članova zajedničkog domaćinstva.
Članak 9.
Županija sufinancira smještaj i prehranu u učeničkim domovima za 100 učenika
u iznosu 50% cijene smještaja i prehrane u učeničkim domovima.
Sufinanciranje ostvaruju učenici bez primanja u obitelji i učenici čiji prihod po
članu obitelji ne prelazi 50% iznosa od proračunske osnovice za tekuću godinu.

Članak 10.
Povjerenstvo iz članka 6. ovog Pravilnika imenuje i razrješava župan.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Članak 11.
Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje i rang lista biti će objavljena na
službenim internetskim stranicama Županije trideseti (30-i) dan od objave natječaja.
Temeljem rang liste Povjerenstvo donosi konačnu odluku.
Članak 12.
Skupna Odluka Povjerenstva o ostvarivanju prava na sufinanciranje dostavlja se
učeničkom domu u koji je učenik smješten.
Članak 13.
Sredstva za sufinanciranje dostavljaju se učeničkom domu jednom mjesečno po
ispostavljenom računu.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o
sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije (“Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije” broj 12/13.).
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenom
glasniku Sisačko-moslavačke županije".
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Obrazloženje
Kao oblik potpore Sisačko-moslavačka županija sufinancira smještaj u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s područja Sisačko-moslvačke županije.
Sufinanciranjem smještaja u učeničkim domovima Sisačko-moslavačka županija želi
olakšati školovanje djece socijalno ugroženim obiteljima koja su smještena u učeničkim
domovima izvan mjesta svog prebivališta.
Sufinanciranje se vrši iz sredstava Proračuna Županije.
Financiranje se vrši za 100 učenika, u iznosu 50% cijene smještaja u učeničkom domu.
Sufinanciranje ostvaruju učenici bez primanja u obitelji i učenici čiji prihod ne prelazi
iznos od 1.663,00 kune po članu obitelji (dohodovni census koji iznosi 50% proračunske
osnovice u 2018. godini – 3.326,00 kuna).
Postupak dodjele sufinanciranja započinje objavom Natječaja, a završava objavom na
internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.
Postupak provedbe Natječaja provodi Povjerenstvo za sufinanciranje smještaja i prehrane
u učeničkim domovima.
Kako je Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
donešen 2013. godine i bilo ga je potrebno dopuniti. Dostavljamo Prijedlog novog
Pravilnika i molimo da ga prihvatite.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Darjan Vlahov, prof.

